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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  داکتر سھا

  ٢٠١٨ مارچ ٠٢
  

  نقد قرآن
٣۴ 

  

 است سايه راھنمای خورشيد

ِألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساك َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ ََ َْ َّ ِّ َّ َ َ َْ ِّ ِ َ ْ ًنا ثم جعلنا الشمس عليه دليال َ ِ ِ ََّ َْ َ َ َ َْ َّ َ ْ ُ ًثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا  ﴾۴۵﴿ً ًِ ََّ َْ ْ َْ ََ ََ ِ ُ ُ﴿۴۶ ﴾

   فرقان

 آنگاه می داد قرار ساكن را آن خواست اگر مى و است گسترده را سايه چگونه پروردگارت كه اى نديده آيا :ترجمه

 )فرقان(۴۶ بازمی گيريم خود سوى به اندك اندك را ]سايه[ آن سپس) ۴۵(گردانيديم دليل آن بر را خورشيد

 .ببرند پی خدا به شود می جابه جا ھم سايه شدن خورشيد، جابه جا با اين كه از كه شده خواسته مردم از آيت اين در

 ً:ثانيا .است غلط گفتۀ  قرآن بنابراين است زمين حركت به دليل بلكه خورشيد جابه جائی نه به دليل سايه  جابه جائیً:اوال

 نه و است عدمی امر سايه ً:ثالثا كند؟ می اثبات را خدا چی؟ چطور كه كند، جابه جا را سايه خورشيد كه به فرض

 سايه چون است غلط نيز می شود فراخوانده خدا به سوی سايه شده گفته كه بعد آيت در ً:رابعا .خالق نه است و مخلوق

 .خدا برگردد به سوی كه ندارد معنا و است عدمی

 نحوۀ اين .ھستيم خدا ھستی ھای سايه چون ما موجودات كه نحو بدين .شود می نيز عرفانی آيت برداشتھای اين امثال از

 .نيست خدا اثبات بر دليلی و تمثيل است يك برداشت

  

  :او بودن پيغمبر بر دليل محمد سوادی بی

َوما كنت تتلو من قبله من كتاب و ٍَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ُ ْ ْ ُ َال تخطه بيمينك إذا الرتاب المبطلون َ َُ ِ ِ ِْ ُْ ْ َُّ ََ ََ ًَ ِ ِ ُ  ﴾ عنکبوت۴٨﴿ُ

می  شك بهً قطعا كنندگان باطل نه گر و نوشتى خود نمى دست با و خواندى نمى اين از پيش را كتابى ھيچ تو و :ترجمه

 )۴٨(افتادند

 فرد كه بيان بدين .شده استدالل وی پيامبری رب آن از و تأكيد شده محمد بودن سواد بی بر فوق، آيت در جمله از قرآن در

 و تورات جمله از گذشتگان تا كتب نداشته سواد حالی كه در كند ايجاد خود پيش از را بزرگ كتاب اين نمی تواند بيسواد

 .كند ارائه عنوان قرآن به آنان را مطالب و بخواند را انجيل
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 متعدد داستانھای و معاد و قرآن و خدا مورد در ساده ای مطالب ویحا قرآن ً:اوال زيرا است ارزش بی استدالل اين اما

 داشته وجود و مسيحيت يھود و عرب از اعم آنزمان موجود فرھنگ در آن مطالب ھمۀ ًكه تقريبا است تورات مشابه

 يك توسط مطالب اين يادگيری )شويد می متوجه كتاب اين در نيست، چنانچه چنين كه( آنان صحت فرض بر و .است

 ھوشی با به فردی اگر ندارد، مخصوصا سواد به نيازی و است آسان و طبيعی ًكامال ديگران، زبان از سواد فرد بی

 به نقاط المللی بين متعدد سفرھای در و بوده خديجه تجاری دستگاه و رئيس كاروان سال ١۵ محمد ً:ثانيا .باشد محمد

 ديگر اقوام صحبت ھم طوالنی سفرھای در زيادی و مدتھای اشتهد شركت نشين يھودی و مسيحی نقاط جمله از مختلف،

 يھودی اقوام محمد، زمان  درً:ثالثا .است طبيعی و عادی ًكامال ديگر اقوام از مطالب و داستانھا اين است و شنيدن بوده

 و اند دهكر می زندگی محمد در نزديكی و العرب جزيرة در )نصارای نجران مثل( مسيحی و )مدينه در جمله از(

 مكه ً:رابعا .است نداشته ھم سفر نيازی به آنان شنيدن و است بوده مشھور مردم بين در آنان عقائد و داستانھا سخنان و

 موسم را در مختلف اقوام كه بوده حج مركز مكه ھمچنين و بوده تجارت مكه اصلی بزرگان كار و بوده تجاری مسير ھم

 با مردم آشنائی موجبً طبعا و است كرده می جلب خود به حج

 به نام جديدی قالب در آنھا بازسازی و عقائد داستانھا و آن شنيدن جز كاری محمد اين بنابر .است شده می ھمديگر عقائد

 .است نداشته به خواندن نيازی و است نكرده قرآن

 فروشھای و خريد و تجاری كاروان سرپرستی  زيرا.باشد بوده بيسواد محمد كه است بعيد بسيار اين كه ديگر ای نكته

 يا خريد و آنان قيمتھای و ليست كاالھا تھيۀ .باشد گرفته انجام بيسواد فرد توسط كه است بعيد  سال،١۵ مدت در فراوان

 .دارند محمد سوادی با بر ھمگی داللت آنان حسابرسی و آنان فروش

  

  محمد نبوت به موسی نبوت از استدالل

َّوما قدروا هللا حق َ َ ََّ ُ َ َ ِ قدره إذ قالوا ما أنزل هللا على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وھدى للناس َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ َ ًَ ُ ََ َ َ َ َ َُ ِ َّ ََّ َ َْ ْْ َْ َْ ْ َْ َْ ُ ٍ ْ َ ٍَ َ ُ ُ َ َِ ِ
َتجعلونه قراطيس تبدونھا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وال َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ ُ ُ ُْ َْ ُ ْ ْ َْ َ َ ََ ِّ ُ ًُ ِ َِ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ آباؤكم قل هللا ثم ذرھم في خوضھم يلعبون ُ ُ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ِ َّْ َ ُ ُْ َ ُ ُ َّ ُ  ﴾ انعام٩١﴿ُ

 كتابى آن كسى چه بگو نشناختند بايد را چنان كه خدا بزرگى نكرده نازل بشرى بر چيزى خدا گفتند كه آنگاه و :ترجمه

 طومارھا صورت به را آن ]و[ است رھنمود و روشنائى مردم براى كه نازل كرده است آورده موسى كه را

 مى شما نه كه چيزى كه صورتى كنيد در مى پنھان را بسيارى و آشكار ]خواھيد مى[ آن از ]را آنچه[ آوريد درمى

 ]باطل[ ژرفاى در تا بگذار آنگاه ]فرستاده را ھمه[ خدا بگو شد آموخته به شما ]وسيلۀ آن به[ پدرانتان نه و دانستيد

 انعام) ٠٩٢ شوند ]سرگرم[ بازى به خود

 پيامبر محمد پس كرده نازل كتاب ھم محمد بر ھمان خدا و كرده نازل كتاب موسی بر خدا كه اينست آيت اين استدالل

 به اعتقاد چون نيست كتاب مفيد اھل  برای .ديگران برای نه است مفيد كتاب اھل برای نه كه دليلی نارساست اين .است

 آنان نبوت چون ندارد فائده نيز كفار برای و .شود نمی محمد جمله از ديگریھيچ كس  نبوت اثبات موجب موسی نبوت

 .كرد استدالل آن اساس بر بتوان كه ندارند قبول ھم را موسی

  

  .است عرب نياموخته غير از را قرآن محمد پس است عربی قرآن زبان چون

ٌولقد نعلم أنھم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وھذا لسان عربي مبين  ٌِ ُِ ُ ٌُّ ِ ٌّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َْ َْ َْ ِْ ُِ ُْ ُ ُ ُ َُّ ٌ َ ِّ َ َّ َُّ ُ ْ َ  ﴾نحل١٠٣﴿َ

 كه كسى نزبا ]زيرا نيست چنين نه[ آموزد او مى به بشرى كه نيست اين جز گويند مى آنان كه دانيم مى نيك و :ترجمه

 نحل) ١٠٣(است روشن عربى زبان به ]قرآن[ اين و است عربى دھند غير مى او به را نسبت ]اين[
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 اسم به و است آموخته سلمان مثل عرب غير از افراد جمله از ديگران از را قرآن مطالب محمد كه گفتند می ای عده

 عرب، غير زبان افراد چون كه است كرده مطرح را كودكانه استدالل اين آنان پاسخ در  محمد.كند می مطرح قرآن

 را چيزی فردی ندارد امكان يعنی .است نشده اخذ عربھا از غير قرآن مطالب پس است عربی قرآن زبان و نيست عربی

 زبان به زبانی از را شود مطالب نمی مگر .است معنی بی ھم كودكان برای دليل اين !!بياموزد ھمزبان خود غير از

 است؟ نداشته ارتباط عربھا غير با دوران تجارتش در محمد مگر و داند؟برگر ديگری

  

  .است انسان خلقت از مھمتر زمين و آسمان خلقت

َلخلق السماوات واألرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون  ُ َ َ َ َْ َْ َ ََ ِْ ِ َِّ َّْ َْ َ ََّ ِ ِ َِ َ َْ َْ َُ ِ ْ َ َّ   ﴾ غافر۵٧﴿ُ

  ) ۵٧( دانند نمى مردم ولى بيشتر است مردم آفرينش از بزرگتر زمين و آسمانھا ًقطعا آفرينش :ترجمه

َأأنتم أشد خلقا أم السماء بناھا  َ ََ ُ َ َّ ِ َ َ َ ًَ ْ ُّ َ ْ ُ  ﴾ نازعات٢٧﴿ْ

 )٢٧( كرده است برپا را آن ]او[ كه آسمانى يا است دشوارتر شما آفرينش آيا :ترجمه

 با ھائی خلقت خدا كه كند می استدالل آنان، به بوالندن ايمانق ًطبعا و خدا توانائی و قدرت اثبات برای فوق آيات در

 .دارد انسان از تر عظمت

 و آسمانھا وزن كه است واضح .سنجد كميت می با را خلقت بزرگی و سختی و عظمت چون است غلط استدالل اين

 عظمت با ًطبعا خلقت انسان و است تر ھوشمندانه و تر فنی تر، پيچيده بسيار انسان اما خلقت است انسان از بيش زمين

 .است بسيار عظيمتری طراحی و ھوش و خالقيت و قدرت به نياز و تر

 كه به حدی داند می عظيم بسيار را انسان قرآن خلقت چون .است تضاد در قرآن ديگر آيات از سری دو با آيت اين

 كه كند افتخار می خود به خدا ديگر، جای در و .شد بحث ًقبال كه شوند می آدم در مقابل سجده به مجبور مالئكه

 :است كرده خلق را انسان عظمت به موجودی

 .خدا برخود به مناسبت خلقت انسان آفرين می دھد) ١۴(آيت انتھای در و كند می مطرح را انسان خلقت مؤمنون

ُثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الم ُْ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ًَ ًْ َ َ ْ ُّ َّ ُضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن ُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َُ َّ َ َ َ َ َ َ ََ َ ًَ ْ ُْ ْ َ َْ َّ ِ ُِ ً ًَ َ َ َْ

َالخالقين  ِ ِ َ   ﴾ مؤمنون١۴﴿ْ

مضغه گردانيديم و آنگاه مضغه را ] به صورت[آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را : ترجمه

آفرينشى ديگر پديد آورديم آفرين باد بر ] جنين را در[د استخوانھا را با گوشتى پوشانيديم آنگاه استخوانھائى ساختيم بع

 )١۴(خدا كه بھترين آفرينندگان است 

 .رساند می را انسان خلقت بزرگی و كه اھميت شده آورده انسان خلقت برای مورد يك ھمين در تنھا آفرينندگان بھترين

 تناقض در قرآن ديگر جاھای در آن دانستن بزرگ با فوق آيت در  انسانخلقت دانستن كوچك بنابراين

  .است

 

  باشد ايمان داشته واحد خدای به بايد انسان كه اين بر است دليلی يهذر واقعه

ُوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست  َ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َُ َ َ َْ َ َُ َُ ََّ ُِّّ ُ ِ ُ ْ َْ ْ َّبربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا ِ ُِ ِ َِ ََ َ َ َْ ْ ُ ُُ َ َْ َْ ِ َ َ َ ْ ِّ ِ
َكنا عن ھذا غافلين  َ َِ ِ َ َ ْ َّ   ﴾ اعراف١٧٢﴿ُ

 كه ساخت گواه خودشان بر را ايشان و را برگرفت آنان ذريۀ آدم فرزندان پشت از پروردگارت كه را ھنگامى و :ترجمه

 غافل ]امر[ اين از ما بگوئيد قيامت روز مبادا تا داديم گواھى چرا نيستم گفتند شما پروردگار آيا
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 )١٧٢( بوديم

 خدا وجود بر آنھا از و است داده خطاب مورد آدم از پشت را انسان نسل تمام به نحوی خدا كه شده مطرح فوق آيت در

 .است غلط استدالل اين اما .بوديماطالع  بی خدا وجود از ما كه بگويند توانند نمی انسانھا نتيجه در گرفته است؛ شھادت

فعلی  انسان برای ولی باشند داده گواھی او وجود بر و باشند كرده را مالقات خدا زمانی انسانھا تمام كه به فرضی

 شھادتی به استدالل و آوريم نمی به ياد را مشاھده ای چنين و نداريم ذريه واقعۀ از اطالعی ھيچ ما چون ندارد ارزشی

 .است نداريم بيھوده آگاھی آن از ما كه

  

  قرآن صحت بر است دليلی قرآن به اسرائيل بنی علمای علم

َوإنه لفي زبر األولين  ِ َِّ َ ْ ِ ُ ُُ َ َّ ِ َ أولم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ﴾١٩۶﴿َ َ َ َ َ َِ ِْ ِْ ُ َ ََ َ َ َُ ُ ُْ َْ ًَ ْ ُْ  ﴾ شعراء١٩٧﴿َ

 علماى كه نيست روشن دليلى خود اين براى آنان آيا )١٩۶( است آمده پيشينيان كتابھاى در آن ]قرآن وصف[ و :ترجمه

 )١٩٧(دارند اطالع آن از اسرائيل بنى

 به و شناسند می آن را يھود علمای دليل به ھمين است و آمده كتاب اھل كتب در قرآن وصف كه است مدعی آيت اين

 يھود از كه محمد بود انتظاری اين .دشو می ديگران توسط اسالم قبول موجب اين و می كنند اعتراف قرآن صحت

 آنان كتب در قرآن مورد در ھم چيزی و نياوردند ايمان به محمد يھود اتفاق به قريب اكثريت .نيافت تحقق ولی داشت

 .است بيھوده ھم استدالل اين  بنابراين.نيست

 امر اين الزمۀ چون .شود نمی محمد نبوت اثبات صحت بر دليلی ھم يھود توسط اسالم پذيرش حتی ديگر طرف از

  .نداشتند اعتقادی چنين ومشركان كافران كه است انجيل تورات و به قبلی اعتقاد

  ادامه دارد

  


